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1. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.03. 

 

2. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Alueyhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapu-
heenjohtajan kutsusta kokouksiin, joita pidetään tarpeen mukaan. Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjoh-
tajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Esitys: Merkitään kokouksen osallistujat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokouksen osallistujat. 

 

3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityslistan mukaisesti sillä lisäyksellä, että edunvalvonta-asiat lisättiin kohdaksi 7. 

 

4. KOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA 
 

Esitys: Valitaan kokouksen sihteeri. 
 
Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Mika Haapakoski. 
 

5. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 

Esitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa kokouksen 
ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Anne Niemelä ja Annukka Hulkkonen. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Niemelä ja Annukka Hulkkonen. 
 

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi kokouksen 6/2018 pöytäkirja. 
 
Päätös: Kokouksen 6/2018 pöytäkirja merkittiin tiedoksi. 

  



7. EDUNVALVONTA-ASIAT 
 
Katariina Kattelus kertoi, että OAJ:n tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta on aloittanut seuraavan sopimuskier-
roksen neuvottelutavoitteiden valmistelun. Tehtäväksi alueyhdistyksille annettiin miettiä 3 tärkeintä sopimus-
tavoitetta koulutusaloittain. Jaosten tulee miettiä seuraavassa kokouksessaan 3 tärkeintä koulutustavoitetta 
ja lähettää ne sähköpostitse Katariina Kattelukselle ennen seuraavaa työvaliokunnan kokousta 27.2.2019. 
 
Alueasiamies Ville Tertsunen palasi viime hallituksen kokouksessa esiteltyyn ja korkeakoulutapaamisessa 
esille nousseeseen kysymykseen uudesta korkeakoulujen edunvalvontamallista. Ville Tertsunen korosti, että 
tämä esille noussut edunvalvontamalli ei ole alueyhdistyksen virallinen esitys, vaan keskustelua aiheesta tulee 
käydä asianomaisten kesken. 
 

8. ALUEYHDISTYKSEN TOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET  

 
Esitys:  Alueyhdistyksen perustehtäviä ovat koulutus, edunvalvonnan tukeminen, koulutuspoliitti-
nen vaikuttaminen sekä yhteisen opettajuuden vahvistaminen. Alueyhdistys ottaa toiminnassaan 
huomioon koko toimialueensa sekä kaikkien opettajaryhmien tarpeet mahdollisuuksien mukaan. 
Alueyhdistys toimii yhteistyössä jäsenyhdistysten ja niiden keskeisten toimijoiden ja edunvalvojien 
kanssa. Yksittäisen jäsenen edunvalvontaa hoitaa oma yhdistys / luottamusmies.  
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

9. ALUEYHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT 
 

Esitys: Nimetään seuraavat toimihenkilöt: 
 
 varapuheenjohtaja  Riina Kuuselma      YSI 
 varapuheenjohtaja  Vesa Muikkula        OAO 
 varapuheenjohtaja  Annukka Hulkkonen VAKA 
 varapuheenjohtaja  Outi Ylitapio-Mäntylä YLL 
 
 sihteeri  Mika Haapakoski, sihteerin tehtävät 
 taloudenhoitaja Juha Iisakka, talouden- ja jäsenasioidenhoitajan tehtävät 
                   koulutussihteeri                       Marja-Liisa Pietiläinen 

tiedottaja Riina Kuuselma ja Päivi Pyky sisäinen tiedottaminen ja www-sivut 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

  



10. HYVINVOINTITIIMIN EDUSTAJAT 
 

Esitys: Hyvinvointitiimin kokoonpanossa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan eri opettajaryhmät. Alu-
eellisina toimijoina ovat hallituksen jäsenet. Hyvinvointitiimiin esitetään seuraavia henkilöitä:  
 
Mikko Rahkola YSI  
Anu Porkola  YSI 
Tuovi Pasma  OAO 
 
Hyvinvointitiimi valitsee keskuudestaan vetäjän. 
 
Päätös:  Neljänneksi henkilöksi hyvinvointitiimiin esitettiin ja valittiin Virpi Lipsonen.  
 
Hyvinvointitiimiin valittiin seuraavat henkilöt: 
 
Mikko Rahkola YSI  
Anu Porkola  YSI 
Tuovi Pasma  OAO 
Virpi Lipsonen VAKA 
 
Hyvinvointitiimi valitsi tiimin vetäjäksi Tuovi Pasman. 

 

11. KOULUTUSTIIMIN EDUSTAJAT 
 

Esitys: Koulutukset järjestää tiimi, johon kuuluvat toimistosihteeri, alueasiamies, koulutussihteeri ja pu-
heenjohtaja. Tarvittaessa he hyödyntävät edunvalvontatiimiä ja asiantuntijoita. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

12. ALUEYHDISTYKSEN TYÖVALIOKUNTA 
 

Esitys: Työvaliokuntaan kuuluvat seuraavilla nimikkeillä olevat henkilöt: 
 
 puheenjohtaja 
 varapuheenjohtaja VAKA  
 varapuheenjohtaja YSI 
 varapuheenjohtaja OAO   
 varapuheenjohtaja YLL   

koulutussihteeri 
toimistosihteeri  
sihteeri   

 taloudenhoitaja  
 edunvalvontatiimin vetäjä    
 hyvinvointitiimin vetäjä 

alueasiamies 
 
Lisäksi työvaliokunnan kokoukseen voidaan kutsua asiantuntijoita ja esim. erillisten projektien vastuuhenki-
löitä. 
  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 



13. EDUNVALVONTATIIMI 
 

Esitys: Nimetään edunvalvontatiimi: 
 
Edunvalvontatiimi 2019 
 
 Katariina Kattelus PLM  OVTES/YSI 
 Jouko Karhunen PLM  AVAINTES/AMMATILLISET 
 Mirva Salokorpi LM  SIVISTA/AIKUISKOULUTUS/OVTES 
 Juha Karlström PLM  OVTES/AMMATILLISET/KVTES 
 Hannu M. Heikkinen LM  SIVISTA/YLIOPISTO 
 Eija Salmi  LM  KVTES/VAKA 
 Tuovi Pasma                           TSV                                              TYÖSUOJELUASIAT 
 Pekka Pieskä     PLM     OVTES/YSI/KVTES 
 Ville Tertsunen Alueasiamies 
 
Edunvalvontatiimi esittää vetäjäksi alueasiamies Ville Tertsusta. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

14. TS-YHTEYSHENKILÖN, KLL:N YHTEYSHENKILÖN SEKÄ HUONEISTOTOIMIKUNNAN 
YHTEYSHENKILÖN NIMEÄMINEN 

 

Esitys: TS-yhteyshenkilö Tuovi Pasma 
KLL: Johanna Korkala 
Huoneistotoimikunta: puheenjohtaja Erkki Eilola ja taloudenhoitaja Juha Iisakka 

 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

15. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITUSOIKEUS 
 

Esitys:   Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai yksi varapuheenjohtajista, joku heistä yhdessä sih-
teerin tai hallituksen valitseman muun henkilön kanssa. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutta esitetään puheen-
johtaja Erkki Eilolalle sekä pääluottamusmies Katariina Kattelukselle. 
 
Puheenjohtaja:   Erkki Eilola 
Varapuheenjohtajat:   Annukka Hulkkonen  VAKA 

Riina Kuuselma  YSI 
Vesa Muikkula  OAO 
Outi Ylitapio-Mäntylä  YLL 

Sihteeri:    Mika Haapakoski 
Hallituksen valitsema muu henkilö: Katariina Kattelus 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti sillä täydennyksellä, että alueyhdistyksen hallitus nimesi muuksi 
henkilöksi pääluottamusmies Katariina Katteluksen. 

  



16. TOIMIHENKILÖPALKKIOT 
 

Esitys:  Ehdotetaan vuodelle 2019 seuraavat toimihenkilöpalkkiot: 
   

Kaikille toimijoille maksetaan puhelin- ym. kulut kulukorvauksena tositetta vastaan ja matkakulut mak-
setaan valtion matkaohjesäännön mukaan. 

 - puheenjohtaja  4095,52€ 
 - varapuheenjohtaja 1569,58€  
 - alueasiamies  4095,52€ 
 - sihteeri  3139,16€ 
 - taloudenhoitaja  4095,52€ 
 - koulutussihteeri  2559,70€ 
 - tiedottaja  513,03€ 
 - edunvalvontatiimin vetäjä 1569,58€, jäsen 784,80€ 
 - hyvinvointitiimin vetäjä  1569,58€, jäsen 784,80€ 
  

Hallituksen kokouspalkkio 52,32€.   
Palkkioiden laskutusperusteena 36,94€/h. 
Tapahtumien isännöinti-/emännöintikorvaus 40€/(1-3h), 80€/(3-6h), 120€/(6-9h). Korvaus maksetaan 
tarvittaessa yhdelle henkilölle/tapahtuma.  
Eri tapahtumia varten perustettavien toimikuntien palkkioista hallitus päättää tapauskohtaisesti.  

 
Päätös:  Puheenjohtaja Erkki Eilola esitteli Alueyhdistyskysely – työaika ja palkkiot (ks. liite1) sekä Toteutu-
nee alueyhdistyksen tilaisuudet vuonna 2017 (ks. liite2) PowerPoint-koosteet, joiden pohjalta käytiin keskus-
telua palkkioista, työaikajärjestelyistä ja alueyhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista. Palkkioiden käsittelyn 
yhteydessä hallituksen jäsen Jyrki Määttä esitti, että puheenjohtajan palkka tulisi korottaa 15%. Vastaesityk-
senä oli työvaliokunnan esitys 4095,52€. Asiasta keskusteltiin ja lopuksi äänestettiin Jyrki Määtän ja työvalio-
kunnan esityksen välillä. Alueyhdistyksen hallituksen 15 paikalla ollutta äänioikeutettua äänestivät työvalio-
kunnan esityksen puolesta äänin 12-3. Ääntenlaskijoina toimivat Anne Niemelä ja Annukka Hulkkonen. Esitel-
lyt palkkiot hyväksyttiin äänestyksen jälkeen esityksen mukaisesti. 
 

17. OAJ:N HALLITUKSEN ASIAT 
 

Esitys: Kuullaan hallituksen ajankohtaiset asiat. 
 
Päätös: Valtuutettu Pekka Pieskä esitteli: 
 
1. Sopimusedunvalvonta 

• Työtuomioistuin antoi 20.12.2018 päätöksen Turun kiertäviä opettajia koskevassa asiassa. Kysymyk-
sessä oli tilanne, jossa Turun kaupungin eräät käsityön opettajat joutuivat vaihtamaan toimipaikkaa 
oppilaiden kanssa, jotta ko. aineen opetus voitiin toteuttaa. Työtuomioistuin katsoi, että tilanteessa 
tulee sovellettavaksi OVTES osio B III luvun 18 §:n määräys, jota on tulkittava sen sanamuodon mukai-
sesti siten, että opettajaviranhaltijan opetusvelvollisuuteen on luettava määräyksestä ilmenevin edel-
lytyksin yksi tai useampi viikkotunti myös sellaisessa tilanteessa, jossa opettaja siirtyy välitunnin ai-
kana yhdessä oppilaiden kanssa opetustunnin ajaksi toisen koulun tiloihin ja opetustunnin jälkeen 
takaisin omaan kouluunsa. 

• Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Harjavallan opettajien paikallisyhdistyksen tekemän valituksen, 
joka koski opettajan määräaikaisen palvelussuhteen päättämistä kesäkeskeytyksen alkaessa. Peruste-
luissa KHO viittasi Euroopan unionin tuomioistuimen tuoreeseen tuomioon ja totesi, että kaupunki ei 
syrjinyt määräaikaista opettajaa, koska opettajan virkasuhteen päättämiselle kesäkeskeytyksen alka-
essa oli perusteltu syy. 



• OVTES perusopetuksen vuosityöaikakokeilijoiden määrä on kasvanut, kun Vaasa on käynnistänyt vuo-
sityöaikakokeilun 1.1.2019 alkaen. Jatkossa on mahdollista käynnistää uusia kolmivuotisia kokeiluja 
kokeiluajan 1.8.2018-31.7.2021 puitteissa. Kaikkien kokeilujen on päätyttävä viimeistään 31.7.2023. 

• Pääosa ammatillisista OVTES-/AVAINOTES-oppilaitoksista on ottanut tai aikoo ottaa vuosityöaikasopi-
muksen käyttöön 1.8.2019 mennessä. OAJ ja Sivistystyönantajat ovat sopineet, että yksityiset amma-
tilliset oppilaitokset voivat siirtyä vuosityöaikasopimukseen aikaisintaan 1.8.2019, mutta viimeistään 
1.8.2023. Vuoden alulla käynnistyvät OAJ ja Sivistystyönantajien yhteiset koulutukset työnantajan ja 
henkilöstön edustajille. 

• Espoossa on käynnistynyt määräaikainen esiopettajien työaikakokeilu 1.1.2019-31.7.2020. Kokeiluun 
on ilmoittautunut 18 esimiestä, 34 esiopettajaa 20 eri yksiköstä. Kokeilua varten on perustettu oh-
jausryhmä. 

• Kevan Julkisen alan työhyvinvointitutkimus on julkistettu 14.12.2018. Tuloksista annettiin yhteinen 
kunta-alan tiedote ja se löytyy osoitteesta http://www.juko.fi/?x18668=1433529. 

• Akavan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman valmistelussa OAJ on pitänyt esillä erityisesti seuraavia 

tavoitteita ja keinoja: 

1. Korkeasti koulutettujen naisvaltaisten alojen palkkatason parantaminen palkkaohjelman avulla. 

2. Segregaation purkaminen ja maahanmuuttajien koulutuspolkujen eriytymisen estäminen koulutuk-

sen saavutettavuusohjelman avulla ja opinto- ja uraohjausta vahvistamalla. 

3. Perhevastuun tasaisempi jakautuminen, naisten työmarkkina-aseman vahvistaminen, varhaiskasva-

tuksen osallistumisasteen nostaminen perhevapaauudistuksella ja äitien kotoutumis- ja työllisyyspal-

veluja vahvistamalla. 

4. Tasa-arvoiset työuramahdollisuudet naisten ja miesten välillä naisjohtajuusohjelman avulla. 

• OAJ:n työhyvinvoinnin teemalukuvuosi 2019−2020. 
 

2. Koulutuspoliittinen edunvalvonta 

• Kotoutumiskompassin päivitys ja uudet linjaukset: 
- Varhaiskasvatus auttaa kotoutumaan. 
- Oma äidinkieli on jokaisen oikeus. 
- Suomi tai ruotsi toisena kielenä-opetus paremmin käyttöön. 
- Valmistava opetus oikeudeksi. 
- Rahoituksen lisäämisellä hyviä tuloksia. 
- Tukea tarvitaan myös toisella asteella. 
- Opettajankoulutukseen tarvitaan uudistuksia. 
- Koulutetut maahanmuuttajat saatava töihin. 
- Opettajat vastaanottokeskuksiin sekä ura- ja ohjaustoiminta. 
- Kotoutumiskoulutus osaksi koulutusjärjestelmäämme. 

• OAJ:n eurovaalitavoitteet ovat sivistys, tasa-arvo ja demokratia yhdistävät Eurooppaa.   
Teemoina: 
- EU:n on edistettävä sivistystä, liikkuvuutta ja koulutusyhteistyötä. 
- Osaaminen ja innovaatiokyky luo perustan Euroopan kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille. 
- Osaavat opettajat ovat laadukkaan koulutuksen kivijalka. 
- Euroopan investoitava vahvasti tieteeseen ja tutkimukseen. 
- Korkeakoulutuksen akateemista vapautta vahvistettava. 
- Koulutus on parasta kotouttamispolitiikkaa. 
- Yhteiset työmarkkinat ja sosiaaliset oikeudet. 
- Koulutuksella ja tutkimuksella rakennetaan kestävää tulevaisuutta. 

  

https://www.keva.fi/globalassets/2-tiedostot/ta-tiedostot/esitteet-ja-julkaisut/tutkimusraportti-julkisen-alan-tyohyvinvointi-vuonna-2018.pdf
http://www.juko.fi/?x18668=1433529
http://www.juko.fi/?x18668=1433529


3. Järjestöasiat  

• Opetusalan Ammattijärjestö OAJ julistaa 29. kerran kilpailun Vuoden koulun/oppilaitoksen/päiväko-
din löytämiseksi. Ehdotukset pyydetään lähettämään 8.2.−22.3.2019 www.oaj.fi -sivulla olevan kilpai-
lulomakkeen kautta.  

• OAJ teetti järjestökuvatutkimuksen keväällä 2018. Kyselyn otanta oli noin 8500 jäsentä, joissa on mu-
kana sekä aktiivitoimijoita että luottamustehtävissä olevia sekä perusjäseniä. Kyselytutkimuksen ta-
voitteena on kerätä tietoa OAJ:n jäsenten näkemyksistä koskien OAJ:n toimintaa ja tulevaisuutta sekä 
siitä, miten järjestön toimintaa pitäisi kehittää. Tutkimuksen vastausprosentti oli 23,7%. Hallituksen 
kokouksen jälkeen tuloksista lähetetään alueelliset koosteet ja listaus suunnitelluista toimenpiteistä 
alueyhdistyksille, joiden toivotaan pohtivan toimenpiteitä myös oman alueensa yhdistysten toimin-
nan näkökulmasta. 

• OKKA-säätiön OAJ-palkinnon myöntäminen vuonna 2019. OAJ:n lukuvuoden avajaistilaisuuden yhtey-
dessä palkitaan ansioitunut koulutukseen tai pedagogiikkaan liittyvä tutkimus. Toimiston ja puheen-
johtajiston toimesta kartoitetaan sopivia tutkimuksia. Puheenjohtajisto tulee kevään aikana tekemään 
esityksen hallitukselle palkinnon saajasta. 

• Usean alueyhdistyksen alueella olevien oppilaitosten ja alueyhdistystoiminnan toiminnasta käynniste-
tään selvitystyö järjestö- ja viestintätoimikunnassa. 

• Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n valtuuston kevätkokous pidetään keskiviikkona - perjantaina 8.-
10.5.2019 Akavatalossa, Helsingissä. 

• Saadun palautteen mukaan on tullut esille, että työnantajat eivät myönnä virka-/työvapaata järjestö-
toimintaan ja koulutuksiin osallistumiseen joissakin yksiköissä edes palkattomana. 

• 1.1.2019 OAJ:n kokonaisjäsenmäärä oli 118 624 ja varsinaisten jäsenten määrä oli 88 652. 

• OAJ järjestää 25.7.–1.8.2019 perinteisen opintomatkan Saksaan. Matkalle voivat hakea OAJ:n ja sen 
jäsenjärjestöjen toiminnassa ansioituneet jäsenet. Hakuaikaa on 15. maaliskuuta 2019 asti. 

• Lopuksi läpikäytiin opetusala ammattijärjestö OAJ:n jäsenjakauma, OAJ:n varsinaisten jäsenten suku-
puolijakauma ja OAJ:n paikallisyhdistykset alueyhdistyksittäin. 

 

18. KOULUTUSASIAT 
 

Esitys: Koulutustiimin edustaja esittelee. 
 

• Kainuun ja Lapin alueyhdistysten kanssa yhteinen toimijakoulutus paikallisyhdistysten puheenjohta-
jille, sihteereille ja taloudenhoitajille 8.-9.2.2019 Oulussa. 

• Toiminnallista matematiikkaa alkuopettajille 11.2.2019 Oulussa. 

• Pohjoisten alueiden puheenjohtajien ja alueasiamiesten vuosittainen tapaaminen 14.-15.2.2019 Ru-
kalla. 

 
Päätös: Koulutussihteeri Marja-Liisa Pietiläinen esitteli tulevat tapahtumat seuraavalla lisäyksellä: 
 

• Ammatillisten luottamusmiesten koulutus 7.5.2019 Raahessa. 
 

19. HYVINVOINTITIIMIN ASIAT 
 

Esitys:  Hyvinvointitiimin edustaja esittelee. 
 

• Ismo Alanko ja Oulusinfonia 23.3.2019. 

• Karttakepin katkojaiset Oulussa Uudella Seurahuoneella 1.6.2019. 

• Opettajien sählyturnaus 9.11.2019. 
 
 

http://www.oaj.fi/


Päätös: Hyvinvointitiimin vetäjä Tuovi Pasma esitteli tulevat tapahtumat: 
 

• The Favourite  -elokuva Oulussa 26.2. 

• Kehonhuoltoa Oulussa, ajankohta varmistuu myöhemmin. 

• Takinkääntäjät -teatteriesitys Taivalkoskella helmi-maaliskuussa. 

• Hiihtokoulu Kempeleessä 20.2. vapaa, 27.2. perinteinen, 13.3. tekniikkaklinikka ja 20.3. varapäivä. 

• Miljoonasade – Unplugged Ylivieskassa 14.3.2019. 

• Oulun sinfonia ja Ismo Alanko Oulussa 21. ja 22.3.2019. 

• Kuoliaaksinaurattaja & Kuplettielvyttäjä Kuusamossa 22.3.2019. 

• Kuoliaaksinaurattaja & Kuplettielvyttäjä Raahessa 23.3.2019. 

• Wieniläisverta -operetti Raahessa 29.3.2019. 

• Patronen piikkareissa Oulussa 8.5.2019. 

• Karttakepin katkojaiset Oulussa Uudella Seurahuoneella 1.6.2019. 

• Opettajien sählyturnaus 9.11.2019. 
 
Lisää tapahtumia tulossa ja ne löytyvät osoitteesta www.oajpohjoispohjanmaa.fi ja OAJ Pohjois-Pohjanmaan 
alueyhdistyksen Facebook-sivuilta. 
 

20. JAOSTEN ASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan jaosten ajankohtaiset asiat.  
 

Päätös:   
 
Vaka-jaoksen aiheina: 
- Varhaiskasvatuspäivät 21.3.2019 teemalla varhaiskasvatuksen opettajan työ tulevaisuudessa.  
- Lastentarhaliiton 100-vuotispäiviä juhlistetaan Intomielellä – Lastentarhanopettajaliitto 100 vuotta -juhlakir-
jalla, sekä LTO-päivillä Lahdessa syyskuussa.  
-  Varhaiskasvatus tutuksi päättäjille -teemaviikkoa vietetään 18.-22.3.2019, jolloin tavoitteena on tuoda päät-
täjät päiväkoteihin tapaamaan henkilökuntaa ja lapsia, ja näin tutustumaan varhaiskasvatuksen arkeen ja pe-
rehtymään varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustoimintaan. 
- Kevään eduskuntavaalit tiimoilta on tarkoitus järjestää aamubrunsseja tai kahvittelutilaisuuksia alueen kan-
sanedustajaehdokkaille sekä päättäjille. Ajatuksena on, että kansanedustajaehdokkaat ja alueen päättäjät kut-
sutaan kuulemaan varhaiskasvatuksen merkityksestä lapsen sivistyksellisenä oikeutena. 
 
Ysi-jaoksen aiheina järjestelyvara-asiat eri kunnissa ja kuntien erilaiset paikalliset sopimukset. 
 
AO-jaoksen vetäjäksi valittiin Vesa Muikkula. Keskeisinä aiheina vuosityöaika ja ammatillinen reformi. 
 
YLL-jaoksessa muistettiin Asko Pekkarista tekemästään edunvalvontatyöstä. YLL 50-vuotisjuhlat tulossa elo-
kuussa. 
 

21. TIEDOKSI MERKITTÄVÄÄ 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi 
 

• Työvaliokunnan kevään kokoukset kello 16.00 ke 27.2.2019 ja ma 8.4.2019. 

• Hallituksen kevään kokoukset kello 18.00 (ruokailu 17.30 alkaen) to 28.3.2019 ja ma 13.5.2019. 
  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

http://www.oajpohjoispohjanmaa.fi/


22. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
Esitys:  Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tapaamisten ja koulutusten matkakulut, mahdolliset 
pysäköintikulut sekä majoituskulut maksaa oma yhdistys tai muu taho (ei koske sopimuskoulutuksia). Alueyh-
distys maksaa ansionmenetykset, ruokailut ja varsinaisen koulutuksen kulut. Samoin toimitaan toimijakoulu-
tusten osalta.  
 
YT-menettelyssä ja muissa haastavissa tilanteissa alueyhdistys tukee jäsenyhdistysten edunvalvontaa osta-
malla puheenjohtajalle työaikaa neuvottelu- ja edunvalvontatyön tueksi.    

 

Päätös:  Ensimmäinen kappale hyväksyttiin esitetyssä muodossaan. Jälkimmäinen kappale muotoiltiin seu-
raavasti: 
 
YT-menettelyssä ja muissa haastavissa tilanteissa alueyhdistys tukee jäsenyhdistysten edunvalvontaa osta-
malla esimerkiksi puheenjohtajalle työaikaa neuvottelu- ja edunvalvontatyön tueksi. 

 

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.33. 
 
 
 
   

 

Erkki Eilola    Mika Haapakoski 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 

Anne Niemelä    Annukka Hulkkonen 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 


